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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li se jadotta:

1. jisħaq fuq l-impatt pożittiv fuq l-iżvilupp sostenibbli li s-sistemi ta' trasport intelliġenti 
(Intelligent Transport System - ITS) jiżvolġa fit-titjib tar-rendiment ekonomiku tar-
reġjuni, li jiddetermina l-kondizzjonijiet ta' aċċessibilità reċiproka, iżid l-attività tal-
kummerċ lokali u interreġjonali, jiżviluppa s-suq intern tal-Unjoni Ewropea u x-xogħol 
marbut mal-attivitajiet li jiddependu mill-implimentazzjoni tas-sistemi ta' trasport 
intelliġenti;

2. iqis li l-ITS għandhom itejbu l-kondizzjonijiet ta' ħajja taċ-ċittadini Ewropej, tas-sikurezza 
fit-toroq, inaqqsu l-emissjonijiet tas-sustanzi ta' ħsara u t-tniġġiż ambjentali, iżidu l-
effiċjenza tat-trasporti u jnaqqsu l-konġestjoni tat-traffiku;

3. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw li l-ITS għandhom jinvolvu 
attivament fil-proċess ta' ppjanar u fil-proċess ta' twettiq lill-awtoritajiet lokali, reġjonali u 
lill-partijiet interessati li joperaw fit-territorju Ewropew;

4. jawgura li jkun hemm koordinament operattiv bejn l-Istati Membri, sabiex iż-żminijiet ta' 
twettiq tal-interventi tal-politika reġjonali pprogrammati għall-2007-2013 ikunu koerenti 
billi jintlaħqu l-objettivi definiti fil-pjan ta' azzjoni;

5. jindika l-ħtieġa li jkun hemm definizzjoni u valorizzazzjoni aħjar tal-irwol sinifikattiv li z-
zoni rurali u periferiċi jista' jkollhom biex jintlaħqu l-objettivi fiż-żmien medju u għat-tul;

6. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu aktar piż għaz-zoni reġjonali li l-
aktar huma involuti fl-opportunitajiet ta' trasport interreġjonali bix-xmajjar u bil-baħar;

7. jisħaq dwar l-importanza tal-kooperazzjoni interreġjonali, transkonfinali u transnazzjonali 
għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-ITS u jħeġġeġ lill-Istati Membri jgħaddu għall-
qsim u l-iskambju bejn ir-reġjunijiet infushom tal-aħjar prattiki bl-objettiv doppju tal-ksib 
tat-trasferiment tal-għerf fil-qasam tal-ITS u tal-evitar tal-frammentazzjoni tas-sistema.
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